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Suomen pilatesyhdistys ry

YHDISTYKSEN SÄÄNNÖT

1 Yhdistyksen nimi ja kotipaikka
Yhdistyksen nimi on Suomen pilatesyhdistys ry ja siitä käytetään
lyhennettä SPY.

Yhdistyksen kotipaikka on Jyväskylä.

2 Tarkoitus ja toiminnan laatu
Yhdistyksen tarkoituksena on edistää pilatesohjaajien toimintaa
Suomessa ja toimia ohjaajien ammatillisena keskusyhdistyksenä.
Yhdistys kokoaa yhteen Suomessa toimivat pilatesohjaajat ja tarjoaa
heille mahdollisuuden keskinäiseen vuorovaikutukseen ja
ammattitaidon ylläpitämiseen. Yhdistys myös vaalii ja kehittää
pilatesmenetelmään liittyvää tietotaitoa. Lisäksi sen tavoitteena on
edistää yleistä tietoutta pilatesmenetelmästä ja pilatekseen
liittyvää toimintaa Suomessa. Lisäksi yhdistys voi toimia
kansainvälisessä yhteistyössä muiden maiden pilateasohjaajien ja
pilatesyhdistysten kanssa.

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys järjestää koulutusta,
kursseja, seminaareja sekä tiedottaa laajempaa yleisöä
pilatesmenetelmästä, tutkii menetelmään liittyviä kysymyksiä ja voi
myös julkaista siihen liittyvää materiaalia, tutkimustuloksia sekä
jäsenlehteä.

Yhdistys hankkii varoja toimintansa rahoittamiseksi liittymis- ja
jäsenmaksuilla ja hakemalla avustuksia. Osa rahoituksesta voidaan
hankkia koulutus- ja kurssitoiminnasta, julkaisutoiminnasta sekä
hankkimalla sponsoreita.

3 Jäsenet
Yhdistyksen varsinaiseksi jäseneksi voi liittyä henkilö, joka on
todistettavasti valmistunut pitkästä pilatesohjaajakoulutuksesta.
Yhdistys voi lisäksi ottaa koejäseneksi henkilöitä, jotka ovat
aloittaneet pitkän pilatesohjaajakoulutuksen tai jotka ovat muuten
erityisen ansioituneita pilatesohjaajina. Koejäsenyyden muuttamista
varsinaiseksi jäsenyydeksi voi hakea, kun täyttää yhdistyksen
hyväksymät jäsenkriteerit. Yhdistys voi ottaa myös kannatusjäseniä.
Jäsenet hyväksyy hakemuksesta yhdistyksen hallitus.

4 Jäsenen eroaminen ja erottaminen
Jäsenellä on oikeus erota yhdistyksestä ilmoittamalla siitä
kirjallisesti puheenjohtajalle tai jollekulle muulle hallituksen
jäsenelle.

Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos jäsen on jättänyt
erääntyneen jäsenmaksunsa maksamatta tai muuten jättänyt täyttämättä
ne velvoitteet, joihin hän on yhdistykseen liittymällä sitoutunut
tai on menettelyllään yhdistyksessä tai sen ulkopuolella
huomattavasti vahingoittanut yhdistystä tai ei enää täytä laissa tai
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yhdistyksen säännöissä mainittuja jäsenyyden ehtoja.

5 Liittymis- ja jäsenmaksu
Jäseniltä perittävän liittymismaksun ja vuotuisen jäsenmaksun
suuruudesta päättää vuosikokous.

6 Hallitus
Yhdistyksen asioita hoitaa hallitus, johon kuuluu vuosikokouksessa
valitut 5 jäsentä, joista yksi on puheenjohtaja. Hallituksen
jäsenten toimikausi on 2 vuotta puheenjohtaja mukaan lukien. Joka
toinen vuosi erovuorossa on 2 ja joka toinen vuosi 3 jäsentä.
Lisäksi voidaan valita 1-2 hallituksen varajäsentä, joiden
toimikausi on yksi vuosi.

Hallitus valitsee keskuudestaan varapuheenjohtajan sekä valitsee
keskuudestaan tai ottaa ulkopuoleltaan sihteerin, rahastonhoitajan
ja muut tarvittavat toimihenkilöt.

Hallitus kokoontuu puheenjohtajan tai hänen estyneenä ollessaan
varapuheenjohtajan kutsusta, kun he katsovat siihen olevan aihetta
tai kun vähintään puolet hallituksen jäsenistä sitä vaatii.

Hallitus on päätösvaltainen, kun vähintään puolet sen kokoonpanosta
(3) on läsnä. Jos hallituksen puheenjohtaja on estynyt
osallistumasta kokoukseen, varapuheenjohtaja toimii puheenjohtajana.
Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä. Äänten
mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin
arpa.

7 Yhdistyksen nimen kirjoittaminen
Yhdistyksen nimen kirjoittaa hallituksen puheenjohtaja tai kaksi
hallituksen jäsentä yhdessä.

8 Tilikausi ja toiminnantarkastus
Yhdistyksen tilikausi on kalenterivuosi.

Tilinpäätös tarvittavine asiakirjoineen sekä toimintakertomus on
annettava tilintarkastajalle tai toiminnantarkastajalle viimeistään
kolme viikkoa ennen vuosikokousta.

Tilintarkastajan tai toiminnantarkastajan tulee antaa kirjallinen
lausuntonsa viimeistään kaksi viikkoa ennen vuosikokousta
hallitukselle.

9 Yhdistyksen kokoukset
Yhdistyksen vuosikokous pidetään vuosittain hallituksen määräämänä
päivänä tammi-toukokuussa. Yhdistyksen kokoukseen voidaan
hallituksen niin päättäessä myös etäosallistua tietoliikenneyhteyden
tai muun teknisen apuvälineen avulla.

Ylimääräinen vuosikokous pidetään, kun yhdistyksen kokous niin
päättää tai kun hallitus katsoo siihen olevan aihetta tai kun
vähintään kymmenesosa (1/10) yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä
sitä hallitukselta erityisesti ilmoitettua asiaa varten
kirjallisesti vaatii. Kokous on pidettävä kolmenkymmenen vuorokauden
kuluessa siitä, kun vaatimus sen pitämisestä on esitetty
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hallitukselle.

Yhdistyksen kokouksissa on jokaisella jäsenellä yksi ääni.

Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei säännöissä ole toisin
määrätty, se mielipide, jota on kannattanut yli puolet annetuista
äänistä. Äänestykset ratkaistaan yksinkertaisella äänten
enemmistöllä. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni, vaaleissa kuitenkin arpa.

10 Yhdistyksen kokousten koollekutsuminen
Hallituksen on kutsuttava yhdistyksen kokoukset koolle vähintään
seitsemän vuorokautta ennen kokousta jäsenille postitetuilla
kirjeillä, yhdistyksen ylläpitämien kotisivujen kautta,
sähköpostitse tai jäsentiedotteen avulla.

11 Yhdistyksen kokouksen asiat
Yhdistyksen vuosittaisessa kokouksessa käsitellään seuraavat asiat:

1 Avataan kokous.
2 Valitaan kokouksen puheenjohtaja, sihteeri, kaksi
pöytäkirjantarkastajaa ja kaksi ääntenlaskijaa.
3 Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus.
4 Hyväksytään kokouksen esityslista työjärjestykseksi.
5 Esitetään tilinpäätös, vuosikertomus ja tilintarkastajien
lausunto.
6 Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapauden
myöntämisestä hallitukselle ja muille vastuuvelvollisille.
7 Vahvistetaan toimintasuunnitelma, tulo- ja menoarvio sekä
liittymis- ja jäsenmaksujen suuruudet.
8 Valitaan hallituksen puheenjohtaja ja muut jäsenet.
9 Valitaan yksi tai kaksi tilintarkastajaa tai toiminnantarkastajaa
ja heille varahenkilöt.
10 Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Mikäli yhdistyksen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen
vuosikokouksen käsiteltäväksi, on hänen ilmoitettava siitä
kirjallisesti hallitukselle niin hyvissä ajoin, että asia voidaan
sisällyttää kokouskutsuun.

12 Sääntöjen muuttaminen ja yhdistyksen purkaminen
Päätös sääntöjen muuttamisesta ja yhdistyksen purkamisesta on
tehtävä yhdistyksen kokouksessa vähintään kolmen neljäsosan (3/4)
enemmistöllä annetuista äänistä. Kokouskutsussa on mainittava
sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta.

Yhdistyksen purkautuessa käytetään yhdistyksen varat yhdistyksen
tarkoituksen edistämiseen purkamisesta päättävän kokouksen
määräämällä tavalla. Yhdistyksen tullessa lakkautetuksi käytetään
sen varat samaan tarkoitukseen.


